Technický list:

CYKLON Čistič skla

Číslo tovaru: 1905401, 5080005, 5080030
CYKLON Čistič skla v spreji je aktívna čistiaca pena na sklenené plochy, okná a zrkadlá v rôznych oblastiach.
Znečistenie sa rozpustí a ľahko sa odstráni.
Po vyčistení sa zabráni následnému znečisteniu a vznikne tak efekt stabilizácie povrchu.
Oblasti použitia
•
•
•

v domácnosti
čistenie automobilov a úžitkových vozidiel (zadné a predné sklo, bočné sklá, sklá reflektorov, zadné
svetlá, vnútorné a vonkajšie zrkadlá, sklá na svetlách na ukazovanie smeru, sklených striech.
čistenie budov (okenné sklá, zasklené fasády, sklené oddeľovacie steny, sanitárne priestory, dlažba,
sprchovacie steny, zrkadlá, sklené a umelohmotné reklamné tabule, firemné tabuľky zo skla, lampové
tienidlá a sklá

Vlastnosti produktu
•
•
•
•
•
•
•

všetky obsiahnuté látky sú biologicky odbúrateľné
nutný je len krátky čas pôsobenia
redukuje priľnutie následného znečistenia
výdatný
dobrá stabilita peny zabraňuje rýchlemu odbúraniu čističa
nevznikajú fľaky na textile a umelých hmotách
neagresívny-nepoškodzuje plastové a lakované časti interiéru/exteriéru

Informácie o spracovaní
Ošetrenie podkladu
Pri silnom znečistení predĺžiť čas pôsobenia.
Použitie:
Nádobu pre požitím krátko a silno potriasť. Zo vzdialenosti 20 - 30cm nastriekať na plochu. Krátko nechať
pôsobiť (pri normálnom znečistení cca. 10 - 20 sec) a vlhkou špongiou alebo leštiacou jelenicou pretrieť.
Pri silnom znečistení proces opakovať.
Technické údaje
Technické vlastnosti
Báza
Výdatnosť
Zápach
Pohonná látka

Požadovaná hodnota
čistiaca pena s obsahom alkoholu a rôznymi účinnými látkami
závislé od stupňa znečistenia
druhovo charakteristický, alkoholový
Propán/Bután

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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